Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
na školní rok 2022/2023
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
budou přednostně přijímány:
1) Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou
nejméně třetího roku věku (podle věku od nejstarších po nejmladší).
2) Děti s trvalým pobytem v Náchodě, které dovrší do 31. 12. 2022 věku tří let, jejichž
sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve školním roce 2022/2023 se bude dále vzdělávat
(podle věku od nejstarších po nejmladší).
3) Děti s trvalým pobytem v Náchodě a jeho přilehlých částech (Babí, Běloves, Bražec,
Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Pavlišov, Staré Město nad Metují) a děti s trvalým
pobytem v obci Vysokov (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské
školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3).
Předpokládaný počet volných míst je 30.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je
určen termín zápisu
22. 6. od 13:00 do 16:00 hodin.

Для зарахування до дитячого садка у період з 2 по 3 травня 2022 не можуть подати
заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР
відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР
(«біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців –
біженців призначений термін реєстрації 22 червня 2022.

V Náchodě dne 14. 4. 2022

Jaroslava Dušková, ředitelka školy

